ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
150 00 Na Březince 1513/14, Praha 5

č.j. CSS/183/URA/ZAPIS/2015

Praha, 11. 12. 2015

O b ě ž n í k č. 129/2015
A)

Dne 9. 12. 2015 se konalo 17. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Motyčka, Brom, Mokrý, Šimečková, Záviška, Flek, Koutecký, Ouhrabka
Omluveni: Audy, Doležal
I.

Aktuální stav registrace spolku

•

předsednictvo vzalo na vědomí informace o stavu registrace ČSS na rejstříkovém soudu:
•
•

Motyčka stručně informoval o stavu zápisů pobočných spolků, který stále není hotov (viz
příloha č. 1, která byla rozeslána ZO ČSS i samostatně)
kontaktní osobou z advokátní kanceláře Táborský, která ode dne konání valné hromady zajišťuje komunikaci s rejstříkovým soudem ohledně zápisu spolku a jeho pobočných spolků,
je Mgr. Soňa Zemanová

II. Korespondenční hlasování ZO ČSS 2015 ke konání další řádné valné hromady ČSS
•

předsednictvo vzalo na vědomí informace o výsledku korespondenčního hlasování:
•
•
•

Vlčková podala přehled o výsledku hlasování
předsednictvo konstatovalo, že posunutí termínu uspořádání další řádné valné hromady na
rok 2017 (nejdéle do 30. 4. 2017) bylo schváleno
organizace valné hromady ČSS 2017 bude zahájena na příštím zasedání v únoru 2016; termín
konání další řádné VH bude stanoven na jaře 2016

III. Pracovní komise předsednictva
•

předsednictvo vzalo na vědomí informace Motyčky o stavu pracovních komisí předsednictva:
•
•

•

potřeba existence samostatné pracovní komise pro speleoterapii dnes již pominula
u pracovní komise pro pseudokras bude po odborné konzultaci upraven její status

poté předsednictvo hlasováním schválilo:
•
•
•
•
•

zrušení komise pro speleoterapii
zachování názvu komise pro speleopotápění
nové členy komise pro speleopotápění: Ivo Záruba (ZO ČSS 1-05), Jiří Hovorka (čestný člen
ČSS), David Čani (ZO ČSS 7-02), Michal Guba (ZO ČSS 7-02)
změnu názvu komise pro práci ve výškách nad volnou hloubkou definitivně na komise pro
speleoalpinismus a související aktivity
úpravu statutů obou komisí (viz příloha č. 2 a č. 3)

IV. Systém vzdělávání
•

předsednictvo vzalo na vědomí prezentaci Broma o úpravě vzdělávacího řádu ČSS a o probíhající
přípravě kurzů účetnictví a první pomoci formou prožitkového vzdělávání

•

předsednictvo hlasováním schválilo dalšího člena komise pro vzdělávání: Jaroslav Kukla ml. (ZO ČSS
4-03)

telefon: +420 722 651 110
e-mail : sekretariat@speleo.cz

Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s.
měst.pob. 110 00 Praha 1

IČO: 103811
č.ú.1928554339

V. Různé
•

předsednictvo vzalo na vědomí:
•

informaci Šimečkové o problému s odpovědností za škody v jeskyních, způsobených součinnostními cvičeními SZS ČSS a HZS ČR, který se bude řešit na příštím zasedání
s náčelníkem SZS ČSS

•

stav zasílání příspěvků do sborníku Speleofóra 2016

•

informace Motyčky o úpravách www.speleo.cz, mj.:
•
•

•

objednávání a placení vzdělávacích kurzů ČSS bude organizováno podobně jako stávající e-stánek, ale odděleně od něj
bude umožněna změna hesel členům ČSS jimi samotnými

•

dopis pánů Slezáka a Pokorného ohledně současných aktivit kolem památníčku jeskyňářům

•

informaci Motyčka o odeslání dopisu ke sporu ZO ČSS 4-01 s Báňským úřadem k problému
„činnosti prováděné hornickým způsobem“ - dopis bude vyvěšen na www.speleo.cz
v oddíle u podobného někdejšího problému s Báňským úřadem v Příbrami

•

podrobnou informaci Šimečkové o zdravotních potížích členů SZS ČSS po cvičení na Lopači,
pravděpodobně způsobených hygienickou závadností vody v Lopači

předsednictvo hlasováním schválilo:
•

rozeslání informace o možnosti přidělování čísel ISBN publikacím autorů z řad ČSS (samostatně rozeslána všem ZO ČSS a vyvěšena na www.speleo.cz)

•

individuální členství Vlastimila Zely (dosud ZO ČSS 6-23)

Příští zasedání se koná 2. 2. 2016 v 930 v sídle Mediformu v Brně.

B)

Různé provozní přípodotky

Připomínám!!!!

uzávěrka sborníku Speleofórum 2016 je 20. 12. 2015
termín Speleofóra 2016 22. - 24. 4. 2016
pořadatel opět ZO ČSS 6-16 Tartaros
opět ve Sloupě v Moravském krasu
Krásné svátky - vánoce jsou zpoza dveří už přede dveřmi!!! - zdraví a klid v příštím roce.
Veronika

telefon: +420 722 651 110
e-mail : sekretariat@speleo.cz

Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s.
měst.pob. 110 00 Praha 1

IČO: 103811
č.ú.1928554339

Česká speleologická společnost, IČ: 001 03 811
Na Březince 1513/14, Smíchov, 150 00 Praha

Stav zápisů spolku a pobočných spolků ke dni:

16.12.2015

Vysvětlivky k tabulkce
Stav

Popis stavu

Počet subjektů v kategorii

8

1

Vyřízeno, změny úspěšně zapsány ve spolkovém rejstříku.

1-

Soud návrhu vyhověl, čekáme jen na nabytí právní moci a zápis.

17

2

Podán návrh na zápis do spolkového rejstříku, podklady nevykazují nedostatky, čekáme na zápis.

10

3

Podán návrh na zápis do spolkového rejstříku, následně zjištěny nedostatky, AK zajišťuje nápravu novým návrhem nebo jednáním se soudem.

11

4

Podklady předané do AK jsou nedostatečné, AK připraví výzvu s určením, jak věc napravit, a následně podá návrh na zápis do spolkového rejstříku.

15

5

Je už znám problém, ale zatím nebylo připraveno řešení. AK připraví návrh postupu a po odsouhlasení s klientem jej uskuteční.

Poř. č.

Číselný kód a název

Stav

Popis stavu

Další postup

1.

1-01 Český kras

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

2.

1-02 Tetín

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

3.

1-04 Zlatý kůň

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

4.

1-05 Geospeleos

1

Vyřízeno.

-

5.

1-06 Speleologický klub Praha

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

6.

1-07 Krasová sekce

4

Nedostatky v podkladech.

Špatný souhlas se sídlem. AK vyzve pobočný spolek k nápravě. Následně bude podán návrh na zápis změn do spolkového rejstříku.

7.

1-08 Speleoklub Týnčany

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

8.

1-09 Niphargus

3

Návrh na zápis podán u soudu.

Přišla výzva od soudu dle dřívějšího upozornění AK - nutno řádně zvolit statutární orgán. Nutno dodat doklady - viz. poznámku 1

9.

1-10 Speleoaquanaut

3

Návrh na zápis podán u soudu.

Čekáme na zápis. Pobočný spolek nedodal prezenční listinu, je možné, že si ji soud vyžádá, možná to projde i tak.

10.

1-11 Barrandien

3

Návrh na zápis podán u soudu.

Čekáme na zápis. Musíme podat ještě druhý návrh - nedopatřením nebyl navržen zápis změny sídla.

11.

2-01 Chýnovská jeskyně

3

Návrh na zápis podán u soudu.

Čekáme na zápis. Při vyplňování formuláře program hlásil problém u rodného čísla statutárního orgánu. AK vyjasní a vyřeší.

12.

2-02 Šumava

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

13.

3-01 Macarát

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

14.

3-02 Jeskyňáři Plzeň

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

15.

3-03 Šumavský kras

4

Nedostatky v podkladech.

Chybí údaje k ověření bezúhonnosti statutára, AK vyzvala k nápravě, email a telefon zatím bez reakce.

16.

3-05 Permoníci

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

17.

4-01 Liberec

4

Nedostatky v podkladech.

Chybí údaje k ověření bezúhonnosti statutára, AK vyzvala k nápravě, email zatím bez reakce.

18.

4-03 Labské pískovce

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

19.

4-04 Agricola

5

Problém zatím neřešen.

Vymazat z rejstříku, zahájit úkony (rozhodnutí VH ČSS o zrušení)

20.

4-05 Goethe

5

Problém zatím neřešen.

PS v rámci struktury ČSS funkční, nemá však IČ, nutno formálně založit

21.

5-01 Bozkov

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

22.

5-02 Albeřice

3

Návrh na zápis podán u soudu.

Soud zapsal vše kromě vedlejší činnosti. AK doporučuje vzít v té části návrh zpět, zbytek bude zapsán - viz. poznámku 2

23.

5-03 Broumov

2

Návrh na zápis podán u soudu.

Čekáme na zápis.

24.

5-05 Trias

4

Nedostatky v podkladech.

Špatný souhlas se sídlem. AK vyzve pobočný spolek k nápravě. Následně bude podán návrh na zápis změn do spolkového rejstříku.

25.

5-07 Antroherpon

4

Nedostatky v podkladech.

Pobočný spolek nečinný, nedodal žádné podklady. AK vyzve pobočný spolek k nápravě.

26.

6-01 Býčí skála

1

Vyřízeno.

-

27.

6-02 Vratíkovský kras

4

Nedostatky v podkladech.

Špatný souhlas se sídlem. AK vyzve pobočný spolek k nápravě. Následně bude podán návrh na zápis změn do spolkového rejstříku.

28.

6-04 Rudice

2

Návrh na zápis podán u soudu.

Čekáme na zápis.

29.

6-05 Křtinské údolí

4

Nedostatky v podkladech.

Špatný souhlas se sídlem. AK vyzve pobočný spolek k nápravě. Následně bude podán návrh na zápis změn do spolkového rejstříku.
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30.

6-06 Vilémovická

4

Nedostatky v podkladech.

Špatný souhlas se sídlem. AK vyzve pobočný spolek k nápravě. Následně bude podán návrh na zápis změn do spolkového rejstříku.

31.

6-07 Tišnovský kras

2

Návrh na zápis podán u soudu.

Údaje k ověření bezúhonnosti statutára po výzvě AK doplněny, čekáme na zápis.

32.

6-08 Dagmar

4

Nedostatky v podkladech.

Špatný souhlas se sídlem. AK vyzve pobočný spolek k nápravě. Následně bude podán návrh na zápis změn do spolkového rejstříku.

33.

6-09 Labyrint

1

Vyřízeno.

-

34.

6-10 Hluboký závrt

4

Nedostatky v podkladech.

Špatný souhlas se sídlem. AK vyzve pobočný spolek k nápravě. Následně bude podán návrh na zápis změn do spolkového rejstříku.

35.

6-11 Královopolská

2

Návrh na zápis podán u soudu.

Čekáme na zápis.

36.

6-12 Speleologický klub Brno

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

37.

6-13 Jihomoravský kras

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

38.

6-14 Suchý žleb

5

Problém zatím neřešen.

PS v rámci struktury ČSS funkční, nemá však IČ, nutno formálně založit

39.

6-15 Holštejnská

4

Nedostatky v podkladech.

Špatný souhlas se sídlem + chyba v zápisu (ČS nebyla usnášeníschopná). AK vyzve pobočný spolek k nápravě. Následně bude podán návrh.

40.

6-16 Tartaros

4

Nedostatky v podkladech.

Špatný souhlas se sídlem. AK vyzve pobočný spolek k nápravě. Následně bude podán návrh na zápis změn do spolkového rejstříku.

41.

6-17 Topas

4

Nedostatky v podkladech.

Špatný souhlas se sídlem. AK vyzve pobočný spolek k nápravě. Následně bude podán návrh na zápis změn do spolkového rejstříku.

42.

6-18 Cunicunulus

4

Nedostatky v podkladech.

Špatný souhlas se sídlem. AK vyzve pobočný spolek k nápravě. Následně bude podán návrh na zápis změn do spolkového rejstříku.

43.

6-19 Plánivy

3

Návrh na zápis podán u soudu.

Soud omylem změnil název (2x 1-02 Tetín). AK urguje soud k nápravě. Telefonická urgence bez výsledku, odeslaná písemná.

44.

6-20 Moravský kras

2

Návrh na zápis podán u soudu.

Nesrovnalosti ohledně nového sídla telefonicky s předsedou spolku.odstraněny, čekáme na zápis.

45.

6-21 Myotis

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

46.

6-22 Devon

4

Nedostatky v podkladech.

Špatný souhlas se sídlem + chyba v zápisu (chybí rozhodnutí o změně sídla). AK vyzve pobočný spolek k nápravě. Následně bude podán návrh.

47.

6-23 Aragonit

1

Vyřízeno.

-

48.

6-25 Pustý žleb

1

Vyřízeno.

-

49.

6-26 Speleohistorický klub Brno

1

Vyřízeno.

-

50.

6-27 při NP Podyjí

2

Návrh na zápis podán u soudu.

Čekáme na zápis.

51.

6-28 Babická speleologická skupina

2

Návrh na zápis podán u soudu.

Čekáme na zápis.

52.

6-30 AGGA Ivančice

5

Problém zatím neřešen.

Vymazat z rejstříku, zahájit úkony (rozhodnutí VH ČSS o zrušení)

53.

7-01 Orcus

3

Návrh na zápis podán u soudu.

Soud odmítl zapsat vedlejší činnosti. AK doporučuje vzít v té části návrh zpět, zbytek bude zapsán. Dále viz. poznámku 2

54.

7-02 Hranický kras

2

Návrh na zápis podán u soudu.

Čekáme na zápis.

55.

7-03 Javoříčko

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

56.

7-04 Sever

2

Návrh na zápis podán u soudu.

Čekáme na zápis.

57.

7-05 Mladeč - Vojtěchov

1

Vyřízeno.

-

58.

7-07 Ostrava

5

Problém zatím neřešen.

Vymazat z rejstříku, zahájit úkony (rozhodnutí VH ČSS o zrušení) - SPOLEK SI ZAŘÍDÍ SÁM, resp. jeho likvidátor

59.

7-08 Sovinec

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

60.

7-09 Estavela

1

Vyřízeno.

-

61.

7-10 Hádes

3

Návrh na zápis podán u soudu.

Přišla výzva soudu na doplnění čestného prohlášení. AK vyzve spolek k doplnění. Ostatní dokumenty jsou už u AK (zápis ze schůze)

62.

7-11 Barbastellus

1-

Soud návrhu vyhověl.

Čekáme jen na nabytí právní moci usnesení, kterým byly změny povoleny.

63.

7-14 Ludmírov - Štymberk

2

Návrh na zápis podán u soudu.

Údaje k ověření bezúhonnosti statutára po výzvě AK doplněny, čekáme na zápis.

64.

ČESKÝ SPELEOLOGICKÝ KLUB, BRNO

3

Návrh na zápis podán u soudu.

Soud nerozhodl o části návrhu - výmazu pobočného spolku. AK zajistí nápravu. Tel.urgence bez výsledku, odeslaná písemná.

65.

Česká speleologická společnost, Stříbro

3

Návrh na zápis podán u soudu.

Soud nerozhodl o části návrhu - výmazu pobočného spolku. AK zajistí nápravu. Tel.urgence bez výsledku, odeslaná písemná.

66.

Speleologická záchranná služba, Rudice

3

Návrh na zápis podán u soudu.

Soud nerozhodl o části návrhu - výmazu pobočného spolku. AK zajistí nápravu. Tel.urgence bez výsledku, odeslaná písemná.

Poznámky
1
1-09 Niphargus

2

7-01 Orcus
5-02 Albeřice

Spolek odmítl zvolit statutární orgán, zápis z členské schůze neobstál u soudu. Je nutné řádně zvolit statutární orgán, doložit zápis ze schůze včetně presenční listiny a dále čestné prohlášení
statutárního orgánu - jak už na začátku informovala AK. AK nyní zašle do spolku výzvu. Pokud spolek bude trvat na tom, že statutární orgán nechce, návrh bude soudem zamítnut a zápis nebude
proveden.
Požadavek vedlejšího spolku na zápis vedlejších činností obdržela AK až po valné hromadě, tedy nešly už zohlednit do stanov hlavního spolku. Proto není možné nyní u pobočného spolku zapsat
vedlejší činnost. Spolek se může pokusit i bez toho si vyřídit živnost. Úplná náprava je možná jen při změně - doplnění stanov hlavního spolku. Současnou situaci u soudu vyřešíme tím, že v části
ohledně vedlejší činnosti vezmeme návrh zpět. Tím bude umožněn zápis ostatních skutečností (u Albeřic už jsou i zapsané).

16.12.2015

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
150 00 Na Březince 1513/14, Praha 5

Status pracovní komise pro speleopotápění
9. 12. 2015
Komisi pro speleopotápění zřídilo předsednictvo ČSS za účelem řešení specializovaných úkolů souvisejících
s danou činností, a to zejména:
-

monitorování poznatků, trendů, technik a prostředků používaných při speleopotápění;

-

monitorování legislativy, která by se mohla speleopotápění dotýkat;

-

spolupráce na výchovných a vzdělávacích činnostech pro speleopotápění;

-

odborné poradenství pro členy ČSS a orgány ČSS v otázkách speleopotápění;

-

spolupráce s orgány a subjekty, jejichž činnost se speleopotápění dotýká, či mají obdobné zaměření.

telefon: +420 722 651 110
e-mail : sekretariat@speleo.cz

Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s.
měst.pob. 110 00 Praha 1

IČO: 103811
č.ú.1928554339

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
150 00 Na Březince 1513/14, Praha 5

Status pracovní komise pro speleoalpinismus a související aktivity
9. 12. 2015
Komisi pro speleoalpinismus a související aktivity zřídilo předsednictvo ČSS za účelem řešení specializovaných
úkolů souvisejících s danou činností, a to zejména:
-

monitorování poznatků, trendů, technik a prostředků používaných při speleoalpinismu a souvisejících
aktivitách;

-

monitorování legislativy, která by se mohla speleoalpinismu a souvisejících aktivit dotýkat;

-

spolupráce na výchovných a vzdělávacích činnostech pro oblast speleoalpinismu a souvisejících aktivit;

-

odborné poradenství pro členy ČSS a orgány ČSS v otázkách speleoalpinismu a souvisejících aktivit;

-

spolupráce s orgány a subjekty, jejichž činnost se speleoalpinismu a souvisejících aktivit dotýká, či mají
obdobné zaměření.

telefon: +420 722 651 110
e-mail : sekretariat@speleo.cz

Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s.
měst.pob. 110 00 Praha 1

IČO: 103811
č.ú.1928554339

